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IJs*a, Eref,Haz'ą,; eiato r6goiew&
!v[oh Prrfnńa !l Wq.

grzech rozpoczQł.a lię dwr.
dzieścia pięć lat temu. Wpierwbyty to kontalsty rodzinne. .

(moja bebkl pochodzilr r Wę-
gier). potem Ędąc już drrek-
torem Teatru WizJi t Ruchu
w Lublinte. kiJkakrotnie go-
ścilem na Węgrzech z DaSZ}.
mi.przedstawieniamt I Rjp ,

Ł'yloby w tej hblorii aic no.
wego. gdyby nie propozycl*
jaką otrzymalem od wladz
mlasta. Debreczyaa. rb eb
Olto'-

W roku t985 zostatenr a-
proszony Jako jedef z trzecb
w Europ|ę, g Jeden z dwuna-
etu cboreografÓw.na świecie.
na Międzynarodowy Festiwal
Ta cą do StanÓął ZsednoĘfo.
nych. To ęigentyezw orzed.
cięwzięcie organizowane co.
roczrrie od lg36 r. z inicjaty-
wy jednej z największycb
tancrrek rnodern dance na
śrviecie I\IARTY GRABAM.
cbejmorrłało swym ą5ięgien
wszystkich najrviększych ani.
matorÓw teatru taóca l nrcbu'
tanccrzy. choreografÓw. re-
żyserÓw. kompozytorÓw. ace-
nografÓw. lekarzy teraneutÓw
- nawet Z. orłych .StanÓw
Zjednoeponyelr. Jak Już
wspomnialem. w 1985 roku
postenorviono zaprosić ludzi
,,2 ?cwnattzt. tan.: z Jaoo-
nii. Chin. Korei Pld.. Czecho-
slowaeji. Polskl. .Tanzanii.
Afr|*i PH. ĄrgenĘny.* .'J".

rugwaju. Wenezueli i Meksy-
ku. Powrtal tzw' Międąynaro-
dowy . Projekt Choreo$raflcz-
ny. ktÓrego uczestnikienr zt
stata r.Ównież moja skromna
csoba. w liczrrych wsŃlnych
pracach na gcenie. rozmowach.
dyskusjach zaczął rodzić się

. projekt utworzenia ogÓlno.
światowego (estlwatu tea-
trÓw now.i .ell' iak i ..jrs- sorąco. żeby nld powicdeieć |ecką do pokaan|g na w9. .lo nowego i nieznan.8o.
portu. myśtt t.atralnej do - owacyjnie. w licaych $zcch mojeEo tpektakhl Po ostatencJ rczmowle f
krajÓw nie mejących do tej rozmowach n|r ukrywsłem ..PodrÓź'' ingplrowan.ego twÓr. władaml' w trakci! ktÓrych
pori dużcj lridycjl ę tr! laktu. źe Jst !o moj. k-tot. czością trlichala Anlola. sDe. przedst8w|lan mojc .plani.
adadzintc rztukl. Pentomlma i nla orao z tym tątrc|n i źc ktakl 

'aprc4ntowano 
w Bu. oodpisr|om kontrskt wrtęPtly

t8ntcc. ktÓrc me*c|. 6.taz" ztrmief4m w pełd poświęcić dapetrcl i w Debrczynlc. m dva lat' l attrrlffi !|c
iy wpÓlny mlrnbwnlk T p& 3lę .ztue. w dwB miesiące gdzle astal przyjĘty' ku n& do pracy.
stact TEATĘU RUCllU. c Ńźniej asugsgwano ml w iemu milcmu askc?eniu z P@z4tek byl optymt3tyczny
trzymaty santę gyJ.ctr w prywatncj rP{mowic' Ł wla. racJi srecy|lkl l tildnÓćc| I'ui2 z.lntere$wanie. clężka
świat. Jednym slowem - pe dze Blalt! L|.tonre rą lap.o- cdbiofq. b^rdrc pozytywnie. pracn, ale radsE. r,ozw&laly
my8i wspmialy' ponować mi praq9 Md utw} Moje włtpliwości rcstaly 

'ywić 
nadzieię rE szybka

Kierując moim teatEm T rnnlem tcatru r|chu w De. rozwian.e Bytbym ł!.arzem do .ealiacjc planÓw .Dzięki }
Lublinie plzez sledemDaście breczynie' Prop@łcja wydala kwadrafu. gdybym i|e wcpo. gromnej pracowitości cz|on.
|at gtwlcrdzllcm. ź. obowląe mi się interesu}łąca w kon. mnial o molch zaiDtaresowa. kÓw 4spolu uda|o rni się v
ki admini'trac.yjne abieraJĘ tekście moich planÓw. cho- n|ach kq11g1n gg4lartką. l doać knitkim okresie
ml coraz więcej ca!u. czę.ciaż pomny dośtiadc?eri ool. nie (ylko' .'ej smcyfika i pe. rześć miesięcy. co je't ewc.

zrezygnrrwać z dyrektorowa. odbylcm kilka podrÓży o. poezja. ktÓrą poznrlem dzię-
nia i zostać .,wolnym strzel- Węgry, kilkanaście roznrÓw. z ki zainterercweniom mojego
cem''. czyłi poświęcić,rię dził. ktÓrych jacno wynikalo. ł2 kierownika literackleEo Boh-
lalpości ."r'ł'$qjnej .ł '.-rvl.żej pr'orloavcja te" JIta .' szan$e. .!o...-dana .Zad:lrł. ..mrlł.rśt.rric* Jlllpr
wspomnidnyni propkcic. Na wodzenia, tym bardziej. Ł eykB. folklor. r,wlaszćza (ert
zako ezerlie mojej pracy w istrriala' juz grupa teatralna' pusztąfisk| tlwgzł pozryśta.
Teatrrze Wizji i tuchu w [,ub- ktÓra automatycznie stełaby wialy we mnie rueodpaĘte
tinie. w 1086 roku wyjechaliś- .*i*bałą dla moich poczyne , wrażerrie piękna. czystości i
my ze srlektaklem ..Burza'' Po trrva)ąey{r blisktl rok kon' szlachetności Prrprzez moję
Szekspira do Dcbreczyna, w tredansie. postanowilem do- pryu'atne kontakty z tentra-
ramach' wymiany kulturalnej konać ostatniego rprawdzia. mi węgier*klm! obserwrrwalem
między tym| raprzyiaźnionym| nu. NanlÓwileĄ obecna dy- wielka pracowitość cz.asam|
nriastami. rcktor Teatru Ęzji i Ruchu wręcz flnezję warsztatową

Spektakl ppyJęto bardzcl w Lublinie. psniĄ lrenę M'- irktorÓwl tch wlelkie dąż'elr|e

nementem t tc8o tYPu &tr'
, trze _ prifiotowe'ć w rbnls
surowym tłtv przpdrtewlgnia'
Pelen radoÓci l .ufności pod.
jąlem roźmowy na temat pre-
miery moicb' spektakli 1..

No wleśnl,c I tutal zrcręly
3:ę problctnl. okaralo aię,
że nikt nic chcc podjąĆ de*
cyzji na tetnat wysuptania
pieniędqy tla sceltoglaftę' mu.
zykę, wynejęcie Eceny do
prÓb i wgz'rtkie prao? lw|ą- |

zane I prtvgoto$ranienr D!3-
miery,

Teatr rcbodzi ca sklad
struktury pÓotunł M0HE-
LY t:GYESULET. Lzn. Zutiqz.
ku Mlodycb TwÓrców. lctÓ
ry skupij trt rcbie ldlku rea'
lizatorÓw. twÓrcÓw z kręgu
nuzyki, pladyki. icetnr tatki
realizujqcych swoje projektł'
Wladyrlaw Serwrtowskl o-
piekujący się molm przrdsię.
wzięc-letn z ramienla IMPRE-
SARIATU TEATRU STUDIO
w Warszewt.e. Ędąc t|wukro.
tnie w Debrcez.Ynie. rozma'
wial z wieloma decYdentami

z orzedstawicielem Komi'
tetu WohwÓdzkiego wsPR
wląeznie. otrzymat 2apewnie.
nie Pomoel I ofiieki.

Zaeząłqa byrvać. rozrta.
rviać. oitać Wszędzic cnotyka.
tem gię Ż9 zrozumieniem i o.
bietnieam|. .la teź rozumialerz
W kotlcu tntdna svtuaejł eko.
nomiezna nie iest dla Polal'-ir
tcrtttt.ent nou':/rrr. tłełztą ni..
tylko dla Polaka. Proszono
rytnie. ahym czekal. $?ięc eze.
kam jut I miesiace bez kon-
kretnych odporviedzi,

Przepreszam wlem. że pre.
.ntera w tym roku iuż sie
nte odbędz|c; że ezlonkorvie
resnołu oolvotI zaezyna ją sir.
rlenerwQlvać - iedna osoba
iuż, tezy{nowała 2 nraey: że
życie iest niakne. aczkolrviek
'l<os"trx\'ne. ty1ko szkocla. Żę

ĘrÓtkie.
Czpsto byryam na f.lttszcie.

...hlonnc almOrfnre tetro rvsnii-
riąleqn krlłąhrnzu. Sr.trkanl
irsoirar.!i cza.spnr teź silv tlo
oraey qj' 51ęunieniu i nri]cze.
niu obserwttie nlynaee obłcl.
kl na nieh.e'i klar|aca stę rl,'
śntt zir^norveo'o nrzworle. Za"
cfnna{'iam slp czv rv dz.isiej-
.zl'm śq'ipcie s:t.ttkR mi]c:aca
-1 e cttlnse.

JENZY LESZC?.YNST(I
t

ściej przelrywalcm w gabLle- skich, związanyah r organlza- tvne odmienność tawg,7u, tntu|
cie niż w :alacb prÓb lub cją teatr'u. nLe przyjątem iej porywuły. t.ilnr, t.eatr tluderlc.
na scenie' Postarrowilenr więc z szalrrnynr aplauzern. kt w lgtacb siedęmdzesiątycb.


